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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 8-án
tartandó soron kívüli üléséről.
Dr. Sütő László polgármester
Kis-Dörnyei László alpolgármester
Dr. Dénes Zsolt
Hódos Árpád
Kőrösi András
Majer István
Markhard József
Buna Péter Tamás
Hosszú András, képviselő-testületi tagok

Jelen vannak:

Bejelentéssel
vannak:
Meghívottak:

távol
Kissné Molnár Ágnes
Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van.
A mai ülésen 1 napirendi pontot tárgyalnánk.
A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a
napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:
1. A Magyar Református Egyház kérelme
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. Egyebek
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1. A Magyar Református Egyház kérelme
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Ahogy az előterjesztésben is olvasható a Magyar Református Egyház marcali
gyülekezetének nevében Bartha Attila lelkipásztor azzal a kéréssel fordult a tisztelt
képviselő-testülethez, hogy a Marcali Református Egyházközség részére egymillió
hétszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosítson. A mellékelt támogatási szerződés
tartalmazza, hogy az egyházközség négymillió forint összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesül templom és parókia felújítás elvégzésére. A támogatás
utófinanszírozott, de ennek a megelőlegezésére a saját forrásuk nem elégséges.
Természetesen szívünk szerint egyértelműen támogatnánk a kérést, viszont egyenlőre
nem találtunk hozzá megfelelő jogszabályi hátteret, sőt inkább csak ennek ellenkezőjére..
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ügy kapcsán megnéztem a Pénzintézeti tevékenységre vonatkozó, valamint az
Önkormányzati és az Államháztartási Törvényt is. A pénzintézeti tevékenységre
vonatkozó 1996. évi CXII. Törvény alapján az önkormányzat kizárólag szociális céllal
adhat kölcsönt, illetve lakáskölcsönként nevesíti még a törvény az ez irányú lehetséges
tevékenységet. Munkáltatóként adható kamatmentes kölcsön, illetve említi a törvény a
halasztott fizetés lehetőségét is. Ide vonatkoztatható lehetőséget azonban nem nevesít a
Törvény, ezért sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi jogszabály szerint nincs
olyan legális megoldás, ami alapján a kérelmet ilyen formában támogatni lehetne. A
Büntető Törvénykönyv pedig hivatali visszaélésnek említi azt a helyzetet, mikor hivatalos
személy hatáskörét túllépve kárt okoz abban a vagyonban, amit mások rábíztak. Emiatt
nem javaslom, hogy ezt a kérelmet így teljesítsük, mert nincs rá jogszerű lehetőség.
Kérdés, hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Számomra már a kérelem formája sem volt megfelelő, holott előtte ez állítólag a hivatallal
egyeztetve lett. Ez az út számomra sem járható, de talán járható egy másik, amennyiben a
költségvetésben az egyház számára adható támogatási összeget megemeljük, amivel
megnyílik nekik egy keret és a pályázat elnyerését követően ők ezt az összeget
visszafizetik.
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Dr. Sütő László, polgármester
Akkor megint a jogi szabályozással lesz a gond, hiszen a képviselő-testület meghatározott
céllal bárkinek adhat pénzt, de amennyiben kölcsönt ad, az banki tevékenységnek
bizonyul.
Mi ma annyit tudunk mondani a Bartha Attila lelkipásztornak, hogy a szerződésével
menjen el a bankba, hiszen abban garantálják neki az utófinanszírozást.
Hosszú András, képviselő
Banki praxisom során találkoztam már hasonló esettel, meg lehet találni a megfelelő
módját a segítségnek, van rá banki példa.
Kis-Dörnyei László, képviselő
A költségvetésben mennyi az egyházak részére elkülönített összeg?
Dr. Sütő László, polgármester
Egymillió ötszázezer forint, az utóbbi években viszont a református egyház nagy összegű
támogatásokat kapott. Megoldás még az lehetne, hogy a két egyház megegyezik
egymással és a katolikus egyház a részéről a pályázat lezárásáig lemond, de ismerve a
magyar pályázati rendszert, ez ebben a költségvetési évben nem fog megtörténni.
Próbálunk tovább tárgyalni
Javaslom, hogy ezt az előterjesztést egyenlőre vegyük le a napirendről.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:

67/2012. (V.08.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Református Egyház marcali
egyházközségének kérelmét megtárgyalta, az előterjesztést napirendjéről leveszi.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

2. Egyebek
I. Kis-Dörnyei László, képviselő
Már korábban is meg kellett volna említenem az esetet, de most magam is szemtanúja
voltam annak ami a Marcali Városi Kórház pulmonológia szakrendelésén zajlik.
Körülbelül két héttel ezelőtt felhívott egy hölgy akinek délután kettő órára volt időpontja
a szakrendelésre, de este fél hatkor még mindig ott várakozott. Ennek most magam is
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szemtanúja voltam, az emberek a megadott időpont ellenére órákat várnak, türelmetlenek,
morgolódnak, csapkodják az ajtót és sajnos nem alaptalanul, áldatlan állapotok vannak.
Még a rasszizmus is szóba került. Aki a szokásos gyógyszerét megy felíratni az is
állítólag egy órán keresztül bent van. Jelenleg a következő időpontot 2013. februárjára
adják ki, akinek esetleg súlyos gondja van, annak ez az időpont végzetesen késő lehet. Itt
a szakmaiság lényegtelen, aki egyszer itt állt fél napot az a kórház rossz hírét fogja
kelteni. Sokan buszhoz vannak kötve, nem is tudják előre, hogy mivel tudnak majd
hazamenni, ráadásul sok az idős, beteg ember köztük. Úgy gondolom, hogy a doktornő
alkalmatlan arra a munkára, amivel őt a kórház megbízta.
Dr. Sütő László, polgármester
Jelezni fogjuk, de most már sok mindent nem tudunk vele kezdeni.
Kis-Dörnyei László, képviselő
Igen, de nem mindegy, hogy mi megy ki a kórházzal kapcsolatban a külvilág felé.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Ez régi történet, én már az OEP-pel is fölvettem a kapcsolatot és a főigazgató asszonnyal
is beszéltem erről, aki ígéretet is tett egy esetleges személycserével kapcsolatosan. Úgy
tudom, hogy tárgyalásokat is folytatott a főigazgató asszony ez ügyben. Elfogadhatatlan a
doktornő hozzáállása, fontos, állandó gyógyszerek ajánlásaihoz sem jutnak időben hozzá
a betegek. Az 50 km-el arrébb működő nagyatádi vagy mosdósi kórház sokkal jobb
partner ezzel kapcsolatban, így nagyon megnőtt az elvándorlás.
Kőrösi András, képviselő
Hónapokkal ezelőtt én is interpelláltam ez ügyben, nagyon szomorú konkrét esetet tudnék
említeni, a doktornő szakmaiságát megkérdőjelezném, tegnap halt meg egy olyan beteg,
akinél októberben itt semmit nem állapítottak meg, viszont Mosdóson igen.
Dr. Sütő László, polgármester
Mindenképen jelezni fogjuk a problémát a főigazgató asszony felé.
II. Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A kerékpárút építésével kapcsolatban érdeklődnék, hogy az ezzel kapcsolatos pénzügyi
dolgok és maga a projekt rendben vannak-e?
Dr. Sütő László, polgármester
Igen, a projekt teljesen rendben van, viszont közbe jött egy olyan dolog, amivel előre nem
tudtunk számolni, az, hogy a kerékpárút után is meg kell fizetnünk a földvédelmi
járulékot, amit korábban sehol nem jeleztek. Kéthelynek így körülbelül 1.800.000,forinttal, Marcalinak 3.000.000,- forinttal többe fog kerülni az út elkészítése, viszont az
irányító hatóságoktól ígéretet kaptunk arra, hogy belső átcsoportosítással majd ez is
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megoldható lesz, csak meg kell előlegeznünk A kivitelezésnél valószínűleg olcsóbb
ajánlatot kapunk és innen tudnunk átcsoportosítani majd. A másik probléma, hogy a
tervezők a kerékpárút melletti magán és állami terület érintkezését nem jól számolták ki,
így sokkal több földterületet kell megvásárolni, hiszen csak egy csíkot senkitől sem
vehetünk, mit kezd majd a tulajdonos egy hosszú, de nagyon keskeny csíknyi
használhatatlan földterülettel. Éppen ezért hiába számoltunk vastagabb ceruzával, ez a
dolog több pénzt visz el, mindet ki kell méretni, szerződést kell rá kötni és ez időbe kerül.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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